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  مقدمة

 
 
 إجراءات الحكومة السورية الحترازية بهدف التصّد عّد ت

ا
على  ي لفيروس كورونا املستجد مهّمة

ة الصعيد العام، إل أن عدم اكتمال هذه اإلجراءات، لتشمل احتمالت التجمعات
ّ
، يجعل محصلتها كاف

 لتفش ي الفيروس 
ا
، لكونها تترك مجال

ا
.يتسارع بشكل دراماتيكي عامليّ الذي صفرا

ا
 ا

صات من املواد الغذائية األساسية، طريقة الحصول على املخصّ  :نواحي قصور تلك اإلجراءاتمن 

  – لكترونيةورية للتجارة بموجب البطاقة اإلالتي تقدمها املؤسسة الّس 
ا
الذكية، والتي أضحت مركزا

،% من األسر السورية80 نحوكبيرة من السوريين، إذ إن  أعداد  لتجمع 
ا
البطاقة على  حصلت ، تقديريا

 بأن ، ماليين أسرة 4.4ماليين أسرة، من أصل أكثر من  3.5الذكية، بواقع 
ا
نسبة هي % فقط، 51.4علما

 .البطاقة ن حملةماألسر التي حصلت على مخصصاتها 

بطل الزدحام أمام صالت السورية للتجارة مفعول اإلجراءات الحترازية للتصدي للفيروس، بل ي  

 وأن  وتصبح وسيلة لتفش ي 
ا
نسبة كبيرة من السوريين يسعون للحصول على  الوباء، بحّد ذاتها، خاصة

 ما، وتقل عن مثيالتها في األسواق، 
ا
إذ يمّول مخصصاتهم، وهو حقهم لكون أسعارها مدعومة نوعا

، وهو املصرف املركزي عقود هذه السلع ملصلحة السورية للتجارة على أساس سعر الصرف الرسميّ 

ليرة للدولر األمريكي الواحد، في حين يمّول عقود القطاع الخاص لستيراد املواد  438حتى تاريخه 

ليرة للدولر، أي أن سعر تمويل عقود السورية  700الرئيسة بسعر الصرف التفضيلي، وهو حتى تاريخه 

وتبقى تكاليف وأجور التمويل % عن تمويل القطاع الخاص، في الحّد األدنى، 37.4للتجارة يقل بأكثر من 

، رغم نسبتها الكبيرة متقاربةوالتحويل عبر املصارف، وهي 
ا
بين  ، وبالتالي فإن الفرق في األسعارجدا

 %، وهو ما يمثل هامش الدعم.37.4فترض أن يزيد على السورية للتجارة واألسواق ي  

يع املخصصات من املواد لتحسين طريقة توز  آلية عمل ،تقترح هذه الورقة بإزاء هذا الواقع

الغذائية لألسر التي ترغب بذلك ومنع الزدحام بشكل كامل، بحيث يمكن تطبيق شروط السالمة العامة 

 للمستهلكين. تسليم هذه املخصصاتعند 
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ا
اقع الراهن -أول  تحليل الو

، سة السورية للتجاع الطلب على املواد الغذائية املقدمة من املؤّس حدثت تغيرات في توّز 
ا
رة مؤخرا

 :يأتي فيمااء عدة عوامل، نلخصها جرّ 

 نقاط القوة

مة من السورية للتجارة بحسب تصريحات وزير التجارة الداخلية وحماية املواد الغذائية املقد   توافر .1

 السورية للتجارة.مؤسسة وبحسب تصريحات القائمين على عمل صالت  ،املستهلك

تسهيل عمليات استيراد املواد األساسية، التي توزع عبر البطاقة الذكية بشكل خاص، وزيادة تلك  .2

 ، بحسب تصريحات وزير القتصاد والتجارة الخارجية.املخزوناتالعقود لتأمين الحتياجات وتعزيز 

أسرة، إذ تضم  تشمل بعض أساسيات كّل  ، والتيضمن املخصصاتألصناف ل نسبي تنوع .3

كيلوات  4غرام شاي، بحيث ل تزيد الكمية عن  200ت لكل فرد كيلو سكر، وكيلو رز، واملخصصا

رز، وكيلو شاي على البطاقة الواحدة، مهما بلغ عدد األفراد في األسرة، وملرة  كيلوات 3سكر، و

، كيلوات 5أشخاص إلى  6أو  5واحدة في الشهر، ثم تمت زيادة مخصصات السكر للعائلة املكونة من 

 مخصصات العائلة من الشاي  7للعائلة املكونة من  كيلوات 6ى وإل
ا
أشخاص فأكثر، كما زادت أيضا

أشخاص  7غرام للعائلة املكونة من  1400 أشخاص، وإلى 6أو  5غرام للعائلة املكونة من  1200إلى 

فأكثر، كما أضيفت مادة زيت القلي عباد الشمس، بمعدل ليتر للعائلة املؤلفة من شخص أو 

أشخاص،  6أو  5ليترات للعائلة املؤلفة من  3أشخاص، و 4و 3شخصين، وليترين للعائلة املؤلفة من 

 أشخاص فأكثر. 7ليترات للعائلة املؤلفة من  4و

 

 نقاط الضعف

 والستمرار بالطريقة التقليدية، عبر قدوم املواطنين إلى الصالت للمواطنينوء إدارة توزيع املواد س .1

.
ا
 شديدا

ا
 لستالم مخصصاتهم، ما يخلق ازدحاما

الرتفاع الكبير في أسعار الخضار والفواكه بشكل كبير، ل سيما مع بدء حالة الهلع من فيروس  .2

 قي
ا
، فأسعار الخضار والفواكه تشهد أرقاما

ا
 في اآلونة األخيرة )مثال: الفاصولياكورونا عامليا

ا
ء: اسيا

ل.س،  1100ل.س، املوز:  1000ل.س، التفاح:  1000ل.س، البصل:  2200ل.س، البيض:  2500

ل.س(، ما يزيد العتماد على املواد التموينية األساسية، وخاصة  1700الليمون الحامض: 

 مخصصات البطاقة الذكية.
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والتنقل بين املدن واألرياف، فإن املوظفين وغيرهم من  بعد تطبيق إجراءات حظر التجوال، .3

املواطنين قاطني األرياف الذين اعتادوا الحصول على مخصصاتهم من صالت السورية للتجارة في 

سبب  مااملدن، أصبحوا يطلبون املواد من مناطقهم، وبالتالي انتقل الطلب من املدن إلى األرياف، 

: تعانهذه املواد، ف توافرمشاكل في 
ا
ي ي الصالت التي زاد الطلب فيها، وزادت التجمعات أمامها، )مثال

غالق بحجة ما، وفي حال قد يقرر مديرها اإل  توافرهااملواد، وفي حال  توافرصالت جرمانا من عدم 

 فتحها فالزدحام خانق(.

 أعداد كبيرة من املواطنين ) تجّمعت .4
ا
 وأطفال

ا
( على أبواب الصالت بانتظار دورهم في نساءا ورجال

الدخول والحصول على املخصصات، وذلك من دون مراعاة أي شرط من شروط السالمة العامة، 

 .. وغيرها..و الكفوفأكالتباعد الجتماعي أو ارتداء الكمامات 

إن وإجراءات السالمة الصحية في بعض صالت السورية للتجارة، والتي و  مستويات التعقيم ضعف .5

كانت موجودة فإن التزاحم من قبل املواطنين يقض ي على أي إجراء من شأنه السالمة العامة، األمر 

 الذي من شأنه أن يؤدي إلى كارثة صحية.

 

 الفرص

ة أو لبعض املؤسسات العامة والتي الستفادة من وسائل النقل العائدة لوزارة التجارة الداخليّ  .1

% بعد تعليق دوام أغلب املوظفين، وإيقاف السفر بين 40ضت عدد موظفيها ملا يقل عن خّف 

غير يعني وجود عدد ل بأس به من وسائط النقل  ما وبين املحافظات واملدن واألرياف،املحافظات، 

 ، والتي يمكن تجييرها لزيادة قدرة التوزيع لدى صالت السورية للتجارة.املستخدمة

 ، أو أي تطبيق بديل، في حال تم استبداله من قبل وزارة(Way-inتطبيق وين )الستفادة من  .2

يها إدارة البطاقة اإللكترونية 
ّ
بالجوانب  شركة تكاملبعد تحديد مهام « الذكية»التصالت بعد تول

في تنظيم  لإلسهامبتطبيق خاص بها، وذلك « السورية للتجارة»أو في حال تخصيص ، الفنية فقط

 لجميع األسر الحاصلة على البطاقات الذكّية. يععملة التوز 

 بمدير  .3
ا
إمكانية حصر مهمة توزيع املواد الغذائية بطرفين فقط هما: وزارة التجارة الداخلية )ممثلة

 وموظفي صالتها في املنطقة( والبلدية )
ا
 بموظفين منها للمساعدة في الدللة على األحياء فقط(. ممثلة

األولية التي أقرتها الحكومة لتمويل خطط التصدي لفيروس كورونا، البالغة الستفادة من امليزانية  .4

مليار ليرة سورية بغية تمويل العملية التوزيعية بالشكل املالئم والتي سنأتي على ذكرها  100

 بالتفصيل.
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 التهديدات

 بالشكل املطلوب. (Way-inعدم استجابة املواطنين بتحميل واستخدام تطبيق وين ) .1

التزام القائمين على سلسلة العمل، من املعامل أو املرفأ، حتى الصالت نفسها، بإجراءات عدم  .2

 الوقاية من الفيروس.

عدم استجابة الجهات املعنية بتوريد الصالت باملواد الكافية في التوقيت املحدد، من أول يوم في  .3

 الشهر حتى نهايته.

 فيروسفي حال اشتداد تفش ي بشكل مستمر، بة صعوبة تأمين انسياب التوريدات بالكميات املطلو  .4

، وازدياد درجة تأثيره في سالسل التوريد العاملية كورونا املستجّد،
ا
 .عامليا

 صعوبة تأمين القطع األجنبي الالزم للوفاء باللتزامات تجاه املوّردين، بعد اتساع دائرة حظر التجول  .5

 ع األجنبي.في دول الجوار وغيرها، وبالتالي انخفاض موارد القط
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ا
 أهداف الخطة -ثانيا

تتمثل الغاية األساسية آللية العمل املقترحة بتحقيق عدة أهداف، تسهم في سالمة عملية توزيع 

املواد الغذائية، وسط الظروف الستثنائية الحالية، املرافقة لإلجراءات الحترازية للتصدي لفيروس 

 كورونا، وهذه األهداف هي:

، وفق سيناريو املتضمنة في املخصصاتو  املواطنيناملطلوبة من  األساسيةتوفير املواد الغذائية  .1

من األسر حاملة البطاقة، مع  عندما يتم تأمينها إلى املنزل  تتحسن مستوى الطلب على املخصصا

رية، % من األسر السو 80حو من حملة البطاقة، إذ إن ن %100تراض أن تصل نسبة الطلب إلى اف

، حصلت على البطاقة الذكية، بواقع 
ا
ماليين  4.4من من أصل أكثر  ماليين أسرة، 3.5تقديريا

من املواد التي نسبة األسر التي حصلت على مخصصاتها هي % فقط 51.4، ولكن، نحو 1أسرة

 .2البطاقة ن حملةمتبيعها مؤسسة السورية للتجارة بأسعار مدعومة، 

وعدم تحول توزيع املواد الغذائية، إلى أخطر قناة لنقل الفيروس لألسر ضمان السالمة العامة،  .2

من خالل الزدحام الحاصل في هذه األيام على أبوب الصالت وفقدان أبسط مقومات السالمة 

 العامة.

تخفيف الزدحام للحصول على املخصصات، من خالل العمل باتجاه واحد، يتمثل بإيصال  .3

 باملخصصات.غير املشمولة وحصر البيع في الصالت للمواد املخصصات ملنزل كل أسرة، 

 رفع مستوى الوعي لدى الجمهور، وتنمية حس التعاون إلدارة األزمة، وتجاوزها. .4

  

                                                             
نسمة، بحسب املجموعة  مليون  22.146البالغ و ، 2019بناءا على تقديرات لتعداد السكان املوجودين في سورية منتصف العام  1

، ووسطي عدد أفراد األسرة السورية  ي صّدرها املكتب املركزي لإلحصاءالت 2019 لعام اإلحصائية
ا
 أفراد. 5مؤخرا

 ةمليون أسر  1.8تم تسجيل »سب تصريحات وزير التجارة الداخلية وحماية املستهلك عاطف النداف في لقاء تلفزيون، بح 2

مليون أسرة  1.8، وبالتالي فإن «ت السورية للتجارة، إذ هناك أسر ل تطلب تلك املخصصاتحصلت على مخصصاتها من صال 

 مليون أسرة. 3.5% من إجمالي عدد األسر التي حصلت على البطاقة وهي 51.4تمثل 
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ا
اتيجيات املقترحة -ثالثا  الستر

 :اآلتيةتقوم الستراتيجية املقترحة لتحقيق األهداف آنفة الذكر، على املحاور 

 Way-inاملحور الخاص بإجراء تعديالت على تطبيق وين  .1

، وبالتعاون مع شركة تكامل املعنية تعديل على البرنامجإجراء ، وزارة التصالتالطلب من 

 :اآلتييتضمن  بالشؤون الفنية،

 بالحصول على مخصصاتهم من التمكين للراغبين إضافة خيار "اطلب مخصصاتك" بغية -

 وج إلى هذا الخيار في التطبيق، وطلب مخصصاتهم.الول (السورية للتجارة)

ن من إ -
ّ
تفيد باستالم طلبه، وبأن  رسال رسالة لحامل البطاقةإضافة خيار ضمن املخدم يمك

قص ى من تاريخ الطلب، وفي هذا الصدد أ أيام، كحّد   5تلبيته ستكون خالل مدة زمنية ل تتعدى 

املعروف في سورية والذي يربط بين الزبائن وعدة مطاعم في  BEE ORDERيمكن محاكاة تطبيق 

 العاصمة دمشق.

- ،)
ا
ن للمخّدم  إضافة خيار )ربما موجود فعال

ّ
( إمن ترحيل الطلبات على ملف )يمك

ا
كسل مثال

بحيث يتم إجراء التصفية التلقائية لعناوين مقدمي الطلبات )املواطنين( بغية تلبية هؤلء فور 

"  بلوغ عدد الطلبات
ا
 أيام على الطلب، أيهما أقرب. 5أو مض ي  للحّي نفسه"مئة مثال

  إرسال تقرير يومي إلى صالت السورية للتجارة في املناطق -
ا
ة
ّ
، يتضمن الطلبات املسجلة كاف

أيام، وذلك في تمام  5، أو الطلبات التي مض ى عليها حدتهوالبالغة "مئة طلب" لكل حي على 

 ظهر كل يوم. 2الساعة 

 

 ة الجمهور على استخدام تطبيق وينالخاص بتوعي املحور  .2

ة عالنيةعالم والوسائل اإل التعميم على وسائل اإل 
ّ
بضرورة النشر لقيام املواطن بتفعيل خيار  كاف

طلب املخصصات عبر التطبيق املذكور، وبأن مخصصاتهم ستصل ملنازلهم، وبعدم التوجه للصالت 

 للمواطنين بذلك، وحّثهم على التعاون لستالم مخصصاتهم التي يتم طلبها، وإرسا
ا
ل رسائل نصية أيضا

 أيام كحد أقص ى. 5لبى خالل مع املوزعين، وبأن طلبهم سوف ي  
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 الستراتيجية الخاصة بتوضيب املخصصات الشهرية لألسر .3

 نحو  استثناءا دوام مسائي،  وقتيتم تخصيص  -
ا
صالة في  1250لهذه العملية، حيث يوجد حاليا

 سورية.

: يتم  -
ا
توضيب املخصصات الشهرية لألسر في أكياس خاصة، بحسب شرائح املخصصات )مثال

 .. وهكذا(..كيس لشريحة العائلة من شخصين، وآخر لثالثة أشخاص

من الرابعة إلى الصالت )والذي حدد ضمن الفقرة  وزارة التصالتعند وصول تقرير شركة  -

املقدمة، بحيث تلبي الطلبات املدرجة في (، يتم فرز املخصصات بناءا على الطلبات 1البند 

  التقرير
ا
ة
ّ
 كون تقرير ، وهذا لن يكاف

ا
 طويال

ا
 لجهة اسم وزارة التصالت أخذ وقتا

ا
سيكون واضحا

 صاحب البطاقة ومخصصاته.

تصميم صفحة "وورد" بسيطة تتضمن )اسم صاحب البطاقة، العنوان، رقم املوبايل(، ليصار  -

املخصصات لعدم حدوث أي خطأ في التوزيع، وذلك وفق التقرير  إلى طباعتها ولصقها على كيس

 الوارد من الشركة.

ومن قبل موظفين يراعون معايير الوقاية الالزمة  ،كياس معقمةيراعى في هذا الشأن أن تكون األ -

من كفوف وكمامات وبدلت خاصة، وتعقيم مستمر للصالت باستخدام معقمات ذات فعالية 

 عالية.

  بكامل حمولة السيارة الواحدة دفع   محاسب الصالة إيصال   ينظم -
ا
عا

ّ
من قبل املوظف الذي موق

 
ا
 باألمانة عليه )مثال

ا
 5000مخصص بسعر وسطي  100سيتولى التوزيع حيث سيكون املبلغ رسما

ن يتم تخريج البضاعة أألف ل.س(، على  500ل.س، ما يعني أن املبلغ الذي سيتم جمعه هو 

 عبر ا
ا
وهذه النقطة لبرنامج املحاسبي وفق الكميات بدقة فور تحميل املخصصات، أصول

 تحتاج استشارة قانونية لدقة وأمانة العمل
ا
 .تحديدا

)خارج املواد التموينية املدرجة على  املتوافرةتقوم الصالة باستمرار البيع لباقي املنتجات  -

 
ّ
لدور بشكل منظم للمواطنين، بحيث باع معايير السالمة، فيجب تنظيم االبطاقة الذكية( مع ات

  1.5تبقى املسافة بين كل مواطن )
ا
 بحيث يلبى طلب مترا

ا
(، وقد يبقى الدور خارج الصالة تماما

 ن الحاجة لدخول الصالة.و املواطن من د
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 الستراتيجية الخاصة بالتوزيع .4

 
ا
ب إلى منزل املواطن أو أقر تقوم استراتيجية التوزيع على توزيع املواد الغذائية في األحياء، وصول

 نقطة بأسوأ الحالت، وذلك وفق اآلتي:

 يتم تقدير عدد السيارات املطلوبة لكل حي بناءا على الطلبات املقدمة، وبناءا على سعة كل سيارة، -

 
ا
سيارة جوالة تابعة للسورية للتجارة بحسب تصريح أحد القائمين عليها،  77حيث يوجد حاليا

وغيرها من  من وزارة النقل أن تطلب لتجارة الداخلية وحماية املستهلككما يمكن لوزارة ا

الوزارات، تأمين سيارات نقل، وباصات نقل داخلي، للمشاركة في عملية نقل وتوزيع املواد 

 يوجد في املنطقة الجنوبية وحدها ما ل يقل
ا
سيارة توزيع  2000 عن الغذائية للمواطنين، فمثال

ة توزيع نشطة(، والتي تعمل وفق مبدأ التوزيع الشبكي، والتي سنأتي )وفق تقديرات مدير شرك

.
ا
 على تقديرها لحقا

، مع مراعاة تجنب الختالط بين  5تجتمع سيارات التوزيع أمام الصالت من الساعة  -
ا
عصرا

  1.5السائقين، والوقوف على مسافات أمان ل تقل عن 
ا
 بين كل سيارة وأخرى. مترا

إجراءات السالمة  بجميعكل نقلة، ويلتزم السائقون  بشكل كامل، قبل وبعدقل تعقم سيارات الن -

 والتعقيم.

حيث يشرف على عمليات بيتم تحميل املخصصات لكل حي بناءا على الجداول الصادرة،  -

.
ا
 التحميل مدير الصالة شخصيا

 إلى سائق السيارة، موظف من الصالة )املؤتمن على جمع املبلغ -
ا
 يتولى التوزيع إضافة

ا
(، إضافة

 إلى موظف منتدب من البلدية.

 تبدأ جولت السيارات  -
ا
 وقتمنتصف الليل، أي خالل  12مساءا لغاية الساعة  6من الساعة بدءا

، وذلك لسهولة العمل والتنقل، ولعدم تدافع املواطنين عند رؤيتهم لسيارات التجوال حظر

 من خرق حظر التجول.
ا
 السورية للتجارة خشية

ته،عند الوصول للحي، يقوم موظف الصالة بإجراء اتصال هاتفي بكل مواطن على  - ويسلمه  ِحد 

املخصص الخاص به عند باب البناء أو بأقرب نقطة عند تعذر الدقة في تحديد املكان، ويتم 

 من دون تقاض ي أية مبالغ زائدة.
ا
 قبض املبلغ أصول

البطاقة(، وبناءا عليه تصل رسالة  يزود املوظف بجهار لتسجيل تسليم املخصصات )قطع -

للمواطن تعلمه باستالم مخصصاته، على أن يتضمن نص الرسالة "لينك" لتسجيل أية شكوى 

 قد واجهت املواطن.



    

         مقترح آلية عمل إليصال مواد البطاقة الذكية إلى املنازل للتجارة أونالين: السورية         

ة يسلم املوظف قيمة املخصصات  -
ّ
التي تم توزيعها وقبض ثمنها إلى محاسب الصالة صباح كاف

صار إلى ترحيل قيمة مواد املخص  على البرنامج املحاسبي مع قيد اليوم التالي، لي 
ا
صات أصول

 بحسب توجيهات الوزارة )الصندوق، الحساب املصرفي(.
ا
 قيمتها وإيداعها أصول
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: الرقابة على التنفيذ
ا
 رابعا

يتم عقد اجتماع بين وزير التجارة الداخلية وحماية املستهلك مع مدراء التموين واملحافظين في كل  .1

ل، لالتفاق على العمل وفق هذا املبدأ، وتحديد أفضل آلية للتعويض، محافظة، وبحضور وزير النق

.
ا
 والتي سنأتي على ذكرها لحقا

2.  
 
 ت

ّ
ل غرفة عمليات ملراقبة سالمة تنفيذ هذه اآللية ومتابعة أية شكوى ترد عليها، بحيث تكون شك

 إلى عضو منتدب من 
ا
وزارة غرفة العمليات بعضوية املحافظ ومدير التموين في املحافظة، إضافة

 .التصالت

تتزامن مع حياء للعديد من األ  القيام بجولت ميدانية مفاجئة من قبل مدراء التموين أو املحافظين .3

 توزيع املواد الغذائية للتأكد من سالمة التنفيذ على األرض.وقت 

  ظهر اليوم التالي من قبل صالت البيع 12إرسال تقرير يومي في تمام الساعة  .4
ا
ة
ّ
ة إلى وزارة التجار  كاف

ي: نسبة أنجاز )الداخلية وحماية املستهلك يتضمن الكميات املوزعة في اليوم السابق ونسبة اإل 

 التغطية للمستفيدين، نسبة التغطية للطلبات املقدمة(. 

بعد أسبوع من بدء التطبيق، واتخاد اإلجراءات  املعتمدةيتم إجراء تقييم لستراتيجية التوزيع  .5

 املناسبة لتعديلها، بهدف الوصول إلى األهداف املحددة.
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: إمكانية التطبيق )حالة عملية(
ا
 خامسا

 تتقدير عدد السيارا .1

 

 املحافظة

عدد السكان 

2019 

 نسمة /

عدد 

 حياءال 

متوسط 

 سكان الحي

 نسمة /

عدد 

 3العائالت 

 عائلة/

عدد 

حاملي 

 4البطاقة

 نسمة/

عدد 

/  5النقالت

 نقلة

عدد 

السيارات 

املطلوبة لكل 

 حي

عدد 

السيارات 

املطلوبة 

 لدمشق

 33 3,327 4,158 20,790 100 2,079,000 دمشق
سيارة واحدة 

 
ا
 يوميا

 سيارة 100

 

 مالحظة:

-  
ا
 السيارات تنطلق من الصالت املوجودة في مناطقها حصرا

ا
لتجمع السيارات في عدد من  اجتنابا

 في املحافظة، إل في حالت استثنائية. الرئيسةالصالت 

يجب أن يتم توجيه السيارات بناءا على حجم طلبات كل حي، فعند افتراض أن األيام السبعة  -

 بالطلب بآن واحد، فهنا  500األولى من الشهر )األسبوع األول( شهد قيام 
ا
 يجبأسرة يوميا

 :اآلتيتشتيت الطلبات على الشكل 

  (.أسرة )طلب 1000: تغطي نحو (5، 4، 3، 2، 1خالل األيام )سيارتان 

 3 أسرة )طلب(، وهي الطلبات التي  1500تغطي نحو (: 10، 9، 8، 7، 6خالل األيام ) سيارات

 بحيث ل يؤجل أي طلب منها.أيام سابقة  5إلى يعود تاريخها 

 5  أسرة )طلب(. 1000تغطي نحو (: 12، 11خالل األيام )سيارات 

 خالل 
ا
 يوم. 12وعندها يكون قد تم توزيع الحي كامال

 

 

 

 

                                                             
 .أشخاص فقط 5العائلة مكونة من  أّن  ذلك على أساس افتراض 3
 %.80ذلك على أساس افتراض أن نسبة حاملي البطاقة  4
 حصة. 100صندوق تسع لنحو  4000سيارات مثل كيا  أّن  ذلك على أساس افتراض 5
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 التكاليف اللوجستية تقدير  .2

 

 تكاليف السيارة الواحدة 
سطول سيارات أتكلفة 

 املحافظة

 املحافظة

متوسط 

املسافة 

املقطوعة 

 يوم /

متوسط 

املسافة 

املقطوعة / 

 شهر

تكلفة 

املازوت 

 6التقريبية

تكلفة 

التصالت 

 7الشهرية

أجرة 

صاحب 

 8السيارة

التكلفة 

جمالية اإل 

الشهرية / 

 السيارة

عدد 

ت االسيار 

لحياء 

 دمشق

إجمالي 

التكاليف / 

 ل.س

 كم 3,000 كم 100 دمشق

 تنكة * 20

4000 

= 

80,000 

 28,000,000 سيارة 100 280,000 150,000 50,000

 

 مالحظة:

ملحافظة دمشق )وبالتأكيد أقل(،  نفسه محافظات سورية تتطلب التقدير 10أن  يمكن افتراض

، وتشكل  280,000,000هذا يعني أن تكاليف النقل للمنازل على مساحة سورية تقدر بنحو 
ا
ل.س شهريا

مليار  100% من املخصص الذي خصصته الحكومة السورية ملكافحة وباء كورونا املقدر ب 0.28نسبة 

 ـفهذا يعني أن تكاليف هذه اآللية تقدر ب ،ر قادمةأشه 3 ـل.س، وفي حال استمرت اإلجراءات الحترازية ل

% من املخصص الذي خصصته الحكومة السورية ملكافحة وباء 0.84ل.س بما يشكل  840,000,000

 كورونا.

  

                                                             
 .تنكة/150املصروف هو  ذلك على أساس افتراض أّن  6
 بكلفة  100أّن ذلك على أساس افتراض  7

ا
  15اتصال يوميا

ا
 ألف ل.س. 50للدقيقة، تقريبا

 5000خاصة: سرافيس أو ما شابه، وليست سيارات عائدة للقطاع العام، واألجرة هي  أّنها سياراتذلك على أساس افتراض  8

.
ا
 ل.س يوميا
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: الحالت الخاصة
ا
 سادسا

 للبطاقة الذكية غير الحائزين .1

% من األسر 20ألف أسرة ) 900يقدر عدد األسر التي ل تحوز على البطاقة الذكية بنحو  

السورية(، ومن هؤلء من ل يأخذ مخصصات من السورية للتجارة )املقصود فئة من السوريين ذوي 

، للتجارة(و الفئة التي ل تجد منفعة عالية من الشراء عبر السورية أالحالة املادية الجيدة أو املمتازة، 

أسرة على  630,000% ممن لم يحصلوا على البطاقة، أي يبقى نحو 30ولنفرض أن نسبة هذه الفئات 

بحاجة لها، وللمخصصات املوزعة عن  لكنهاعلى البطاقة لعدة أسباب، لم تحصل مساحة سورية، 

ة للشراء عبر هو التوجه لصالت السورية للتجار  الوحيد بالنسبة لهذه األسر فيكون الحّل طريقها، 

البطاقة العائلية، على أن يتم تنظيم الدور بشكل دقيق وبمراعاة أساليب الوقاية الضرورية وباألخص 

 التباعد الجتماعي.

 بالتطبيق على محافظة دمشق:

 582% آنفة الذكر، يبقى 30أسرة في كل حي، وباستبعاد نسبة  831من ل يحمل بطاقة ذكية نحو 

فقط في كل حي، فيتم التوزيع على مدار الشهر،  واحدة وبفرض وجود صالةأسرة في الحي الواحد، 

  20بوسطي يومي قدره 
ا
 فقط. شخصا

ا
 يوميا

2.  
ا
 الحياء املكتظة سكانيا

 
 
 بحيثراعى في آلية العمل األ يجب أن ت

ا
فتح مزيد من الصالت لتخديم  يتم حياء املكتظة سكانيا

لمن ل يملك بطاقة ذكية، وبتسيير عدد سيارات أكبر من 
 
 املفترض، كي تتحقق النتيجة املرجوة. املث

، يسهل عمليات التحصيل من خالل التحويل املصرفي من لكترونيإن تطبيق الدفع اإل .3

 حسابات املواطنين إلى حسابات خاصة باملؤسسة السورية للتجارة.
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: ما بعد أزمة كوروناسا
ا
 بعا

لها خالل هذه األزمة إلى مشروع مستقبلي، بحيث  يمكن أن تتحول هذه الفكرة والتطبيق العمليّ 

يتم التعاقد مع سيارات نقل عامة )سرافيس، سيارات( وفق اتفاقيات مادية معينة، كما يمكن أن يوفر 

 تكون تكلفة هذه العملية من ضمن حجم 
ا
فرص عمل ملوزعين يتم توظيفهم وفق هذه اآللية، وطبعا

ف في النهاية إلى التدخل اإليجابي في السوق والذي ينعكس الدعم الحكومي املخصص لذلك والذي يهد

 في  مابشكل مباشر على مستوى األسعار في الشركات الخاصة وبالتالي في املحال الخاصة، 
ا
يؤثر إيجابا

 ف من تسارع معدلت التضخم.ويخّف  ،املحصلة على مستوى معيشة املواطن
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